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V Šabině pod širým 
nebem: Světlo a stín 

7/2016 

Nové čtvrtle  v sobotní 
škole Bible, moderované 
skupinové diskusi, která 
je součás  bohoslužeb v 
našem sboru, má od 2.7. 
téma “Vy jste světlem 
světa” ‐ Ježíšův výrok z 
jeho fascinujícího kázání 
na hoře. Autory 
doprovodných učebních 
textů jsou Gaspar Colón, 
vedoucí katedry teologie 
na Washington Ad‐
ven st University v USA, 
a May Ellen Colónová, 
vedoucí mezinárodní 
dobročinné organizace 
Adven st Community 
Services Interna onal. 
Společně sloužili jako 
misionáři v Africe 
a bývalém Sovětském 
svazu. Brožura je k 
dostání ve sboru nebo 
ke stažení na stránce  
sobotniskola.casd.cz. 
Poskytuje prohlubující 
informace k biblickým 
textům, které budeme  
společně rozjímat v 
nastávajících 3 měsících. 

Sbory církve adven stů 
ze Sokolova, Karlových 
Varů a Chebu pořádají 
v sobotu 9. července v 
Šabině Pod skálou již  
tradiční bohoslužbu v 
přírodě. Téma tohoto 
setkání pod širým ne‐
bem je „Světlo a s n“.  
Na toto téma poslouží 
účastníkům Božím slo‐
vem z Bible kazatel 
Mar n Lindtner z Karlo‐
vých Varů, přítomní 
budou rozjímat nad lid‐
ským úkolem ve světě a 

v přírodě, naslouchat 
duchovním písním dě  
i dospělých, zpívat, 
modlit se a společně 
také zasednou k pro‐
střenému stolu. Každý, 
kdo má zájem poznávat 
a chválit Pána Boha v 
jeho nádherném chrá‐
mu přírody, je srdečně 
vítán. Bohoslužba začí‐
ná v 9.30 hodin, areál 
Pod skálou je nad fot‐
balovým hřištěm, na 
místě jsou  přístřešek s 
lavicemi i toalety.  (tk)  
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Světlem         
světa 
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Děti obývaly Hauenštejn Za obzorem... 
Nové vydání duchovního 
společenského magazínu 
církve “Za obzorem”, 
které vychází 1. čer‐
vence, přináší zajímavý 
rozhovor Tomáše Kábrta 
s manželskou poradkyní 
Milenou Mikulkovou 
známou i z České tele‐
vize  “Nebojme se 
opravovat vztahy”,  
prak cké rady teologa 
Charlese Millse “Může 
být Bible Božím slovem I 
pro mě?”, terapeutky 
Susanne Ospelkausové o 
prožívání rados  “Někdy 
vám život dá tulipány”,  
poradce Jörga Bergera 
“Proměň peníze na 
štěs ”, známého lékaře 

Igora Bukovského “Nová 
podpora imunity”, 
zamyšlení nad zázrakem 
ustrojení a života ptáků 
“Úchvatní ptáci”, na 
téma nových médií a 
soukromí článek Shawna 
Boonstry “Poučení z 
Ashley Madison” a další. 
Časopis jen za 6 Kč lze 
objednat ve sboru.    (tk) 

Spolek Pohlazení půso‐
bící při sokolovském 
sboru církve adven stů 
a pomáhající dětem ze 
sociálně vyloučeného 
prostředí uspořádal pro 
tři desítky dě  z města 
a okolí o víkendu 25. a 
26.6. společný pobyt na 
hradě Hauenštejn u 
Stráže nad Ohří. Dě  
prozkoumaly tajemný 
hrad, na ohni na nádvo‐
ří si připravovaly jídlo, 
pozorovaly hradní pávy, 
zpívaly, poslouchaly pří‐

běhy, prožily spolu bo‐
hoslužbu v kapli nad 
hradem, prohlédly si 
blízkou poučnou bota‐
nickou zahradu i hadí 
farmu v nedalekém 
Osvinově, ochutnaly 
lesní jahody i koupání v 
řece Ohři.  
Činnost spolku finančně 
podporují církev adven‐

stů, město Sokolov, 
organizace adven s c‐
kých podnikatelů ASI a 
další sponzoři.  (tk) 

Začínají prázdninové tábory 
Dě  ze sborového spole‐
čenství adven stů v Soko‐
lově čekají o prázdninách 
dva tábory pro starší a 
mladší na Hadovce u Kon‐
stan nových Lázní:  7. až 
17.7. jedou Valerie Ková‐
čová, Lenka Ročkárová, 
Vanesa Berkiová, Petra 
Schultzeová, Adam Touš, 

Dominik Hladký, Míša Vi‐
límková, Míša Tůma a je‐
ho asistenka Věra Krasso‐
vá a Maruška Bílá, 17. až 
24.7. Annemarie Letmaje‐
rová, Tomáš Golkovský, 
Mar n Vilímek, Petra, Pa‐
vel a Míša Schultzeovi, 
Lucinka Malíková a Štefá‐
nie Ferková.  (hk) 
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„Žalm k díkůvzdání. Hlahol 
Hospodinu, celá země!
Radostně služ Hospodinu! 
Vstupte před jeho tvář s 
plesem! Vězte, Hospodin 
je Bůh, on nás učinil, a ne 
my sami sebe, jsme jeho 
lid, ovce, které pa‐
se. Vstupte do jeho bran s 
díkůvzdáním, do nádvoří 
jeho s chvalozpěvem! 
Vzdávejte mu chválu, dob‐
rořečte jeho jménu, neboť 
Hospodin je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné, 
jeho věrnost do všech po‐
kolení!“ (Bible, Žalm 100) 
Vděčnost je ztraceným 
uměním naší generace. Na 
všechno mám přece ná‐
rok. A když se mi toho vše‐
ho nedostává, nemám 
důvod projevovat vděč‐
nost. O co je život člověka 
nevděčného ochuzen? 
Jaký je význam vděčnos  a 
chvály Boha?  
Dvakrát v žalmu zaznívá 
výzva – vstupte. S velkou 
pravděpodobnos  byl ten‐
to žalm zpíván, když věřící 
židé přicházeli na boho‐
službu do chrámu. Vděč‐
nost je patrně jedinou 
platnou vstupenkou na 
bohoslužbu. Před Hospo‐
dina vstupujte se slovy 
chvály. V žalmu 22,4 se 
píše, že Hospodin trůní  na 
chvalách Izraele. Naše  
vděčnost se stává pro da‐
ný okamžik trůnem Božím. 
Chvála tedy slouží ke vzá‐
jemnému sblížení Boha a 
člověka, otevírá dveře na 
jedné i druhé straně. 
Druhá výzva – hlasitě 
křič. Ve Starém zákoně se 
nejčastěji tento termín 
vyskytuje v příběhu o do‐
by  Jericha (Joz 6). Zde se 
jedná o válečný pokřik, 
jinde se mto slovem 

chválí Hospodin. Chvála 
Boha má moc ničit Božího 
nepřítele a stává se moc‐
nou obranou pro  jeho 
působení (nega vismu 
apod). V žalmu 8,3 je to 
křik malých dě , který je 
vnímán jako chvála Stvoři‐
teli za dar nového života. 
Zároveň je zde řečeno, že 
právě tento křik se stává 
mocným obranným valem 
pro  nepříteli Boha i člo‐
věka. Lidem, kteří jsou 
napadeni silami zla, se  
doporučuje v takových 
chvílích chválit Boha. 

Tře  výzva zní – služ‐
te s rados . Chvála je for‐
ma služby Bohu. Základní 
stavební kámen bohosluž‐
by. Nebojme se Boha více 
chválit při našich společ‐
ných i rodinných boho‐
službách. Doslova tato 
výzva zní: otročte Bohu 
s rados . Chvála Boha mi 
pomáhá vnímat Boha jako 
svrchovaného krále vesmí‐
ru a Pána mého života i 
života mého sboru, mé 
církve. Chvalme Pána a 
získávejme k němu m 
správný postoj – jako ke 
králi a Pánu. 
Vězte – to je čtvrtý příkaz. 
Tato výzva člověku ozřej‐
muje, že chválit Boha mu 
není vlastní. Máme zastře‐
ný zrak. Nevidíme důvody 

k vděčnos . Jsou skryty 
někde pod povrchem. Po‐
vrchním pohledem těžko 
rozpoznatelné. To je přiro‐
zený stav člověka. Roz‐
chválení člověka vyžaduje 
intelektuální úsilí. Druhá 
možnost, kdy se člověku 
otevírají oči pro důvody 
k vděčnos , jsou okamži‐
ky, kdy se nacházíme 
v prostoru, kde je Bůh 
chválen někým jiným. Zná‐
te to, jak je těžké si nejdřív 
vzpomenout alespoň na 
jednu věc, za kterou by‐
chom mohli děkovat. Ale 
pak v prostředí chvály, 
když se začneme sdílet a 
Boha chválit, se nám vy‐
nořují na obzoru života 
nové a nové důvody 
k chvále. S mou manžel‐
kou jsme takové chvíle 
prožívali v pátek večer 
v Brně. Měli jsme svůj ritu‐
ál v předvečer soboty. Na 
jednom posedu v lese 
jsme se pravidelně rozpo‐
mínali na důvody k chvále 
Boha v uplynulém týdnu. 
Dvanác letý chlapec Da‐
vid se narodil 
s imunodeficitem. Jeho 
imunitní systém byl ne‐
funkční. Žil neustále na 
hranici života a smr . Až 
do svých dvanác  let, kdy 
podstoupil transplantaci 
kostní dřeně, žil v jakémsi 
inkubátoru. Neznal, co je 
to lidský dotek a blízkost. 
Když se před transplantací 
zeptali, na co se nejvíce 
těší, až bude zdráv, odpo‐
věděl: „Až se projdu bos 
po trávě a na dotek ruky 
mé matky.“ Mám důvod 
chválit Boha a děkovat? 
Otče, za to, co máme od 
Tebe přijmout, učiň nás 
opravdově vděčnými.  
          MARTIN LINDTNER 

Vstupte,      
křičte,           
služte, 
vězte 
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AKCE V ČERVENCI 
Není‐li uvedeno jinak, koná se akce v  
Modlitebně církve adven stů v So‐
kolově na Šenvertu, Kraslické ulici 14 
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 16:30  

Nácvik romských duchovních písní s 
dětmi, vede Luboš Olah  
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 

s Hedou Bauerovou 
KAŽDÝ PÁTEK 15:30 Příprava hudeb‐

níků, zpěváků a účinkujících na 
romskou bohoslužbu a zahájení 
soboty, 18:30  Studium Bible s Ká‐
brtovými: Základy víry   
SOBOTA 2.7. 9:30 Sobotní škola: Ob‐

nova všech věcí, 11:00 Kázání M. 
Lindtnera, 14:00 Bohoslužba s rom‐
skými písněmi a T. Kábrtem, 17:00 
Misijní romská bohoslužba v Ostro‐
vě na zahradě ŘK fary s T. Kábrtem,  
V. Pačanem a rom. skupinou D.Č.A.  
ČTVRTEK 7.7. 18:30 Jednání výboru 

sboru  
ČTVRTEK 7.7. ‐ SOBOTA 16.7.  Letní 
tábor starších dě  na Hadovce u 
Konstan nových Lázní 
SOBOTA 9.7. 9:30 Bohoslužba v pří‐

rodě ‐ Šabina Pod skalou, společně 
se sbory K. Vary a Cheb. 9:30 So‐
botní škola: Obnova moudré vlády, 
11:00 Kázání M. Lindtnera: Světlo a 
s n, písně, modlitby 
ÚTERÝ 12.7. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Anny Sladké na Staré Ovčárně 
SOBOTA 16.7. 9:30 Sobotní škola: 
Spravedlnost a milosrdenství ve 
Starém zákoně, 11:00 Kázání: P. 
Hološ,  14:00 Bohoslužba s romský‐
mi písněmi a Lukášem Bujnou 

 

NEDĚLE 17.7. ‐ NEDĚLE 24.7.  Letní 
tábor mladších dě  na Hadovce u 
Konstan nových Lázní 
SOBOTA 23.7. 9:30 Sobotní škola: 
Boží milosrdenství pro tento svět, 
11:00 Kázání: J. Slowík, 14:00 Boho‐
služba s romskými písněmi a J. 
Slowíkem  
SOBOTA 26.7. 18:00 Modlitební set‐
kání ‐ místo bude ještě upřesněno 
SOBOTA 30.7. 9:30 Sobotní škola: 
Ježíšův vliv na společnost, 11:00 
Kázání: B. Zámečník, 14:00 Boho‐
služba s romskými písněmi a B. Zá‐
mečníkem  

  Více na //sokolov.casd.cz 

Od 2. července jsou sobotní odpo‐
lední romské bohoslužby vždy od 14 
hodin. Čas dopolední bohoslužby 
zůstává nezměněn, začíná se v 9.30 
hodin. Výjimkou jsou společné so‐
botní bohoslužby, které se konají od 
9:30 hodin ‐ bohoslužba v přírodě v 
sobotu 9.7. v Šabině Pod skálou a 
slavnost Večeře Páně 24. září.  (tk) 

ROMSKÉ BOHOSLUŽBY 
JSOU NOVĚ OD 14 HODIN 


